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Til Statsrevisorerne 

Jeg har modtaget Statsrevisorernes beretning om revisionen af EU-midler i Dan-
mark i 2009 d. 29. november 2010. Jeg har følgende bemærkninger: 
 
Revision af EU-projekttilskud til institutioner under Økonomi- og Er-
hvervsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Mil-
jøministeriet og Klima- og Energiministeriet 
Jeg bemærker, at institutioner under Videnskabsministeriet ikke i første omgang 
har aflagt tilfredsstillende projektregnskaber, således at Rigsrevisionen kunne 
lægge det til grund for en revisionserklæring. Jeg bemærker ligeledes at fejlene 
blev rettet inden regnskabet blev aflagt. 
 
Jeg kan oplyse, at Videnskabsministeriet har kvalitetssikret interne forretnings-
gange med henblik på at sikre, at det regnskabsmateriale der sendes til Rigsrevi-
sionen, fremover er fyldestgørende og har en kvalitet, der gør, at Rigsrevisionen 
kan lægge det til grund for erklæringen.  
 
Revision af EU-projekttilskud til universiteterne under Ministeriet for Vi-
denskab, Teknologi og Udvikling 
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen ved revisionsbesøg på universiteterne har 
konstateret, at alle universiteter har etableret procedurer, der sikrer korrekt regi-
strering af tilskud fra EU, og at en gennemgang af udvalgte procedurer viste, at 
disse blev administreret og projektregnskaberne aflagt i overensstemmelse med 
EU’s regler. 
 
Universitets- og Bygningsstyrelsen har ultimo juni 2010 som opfølgning på uni-
versiteternes årsrapporter for 2009 sendt breve til universiteterne, hvori de enkel-
te universiteter er blevet bedt om at redegøre for, om de forhold – herunder også 
vedrørende EU-projekttilskud til universiteterne – som Rigsrevisionen har påpe-
get, er afklaret. Herunder også hvad universitetet har gjort for at sikre, at der ikke 
fremover opstår problemer med disse forhold.  
 
Universitets- og Bygningsstyrelsen har efterfølgende modtaget redegørelser fra 
alle universiteter. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at det er styrelsens vurde-
ring, at alle universiteternes redegørelser vedrørende opfølgningen på årsrappor-
terne er tilfredsstillende. 
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Jeg har ikke yderligere bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om revisio-
nen af EU-midler i Danmark i 2009. 
 
Dette brev er ligeledes fremsendt til Rigsrevisionen. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Charlotte Sahl-Madsen 


